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 ت العمومية السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعا

  لمنظمة العربية للتنمية إلاداريةلعام الدير املالسيد 

  للتنمية إلانسانية ألامير محمد بن فهد السيد أمين عام مؤسسة

 السادة أعضاء وفد املنظمة املحترمين

 السيدات والسادة ممثلي جمعيات املجتمع املدني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية

 ل إلاعالمالسيدات والسادة ممثلي وسائ

 أيها الحضور الكريم

 

 إلى املنظمة العربية تقدم بالشكر الجزيلأن أأرحب بضيوفنا ألاشقاء و  أن في البداية اسمحوا لي 

الندوة هذه فعاليات اململكة املغربية لتنظيم على اختيارها  بجامعة الدول العربية للتنمية إلادارية

نحو مستقبل عار "اختير لها شالتي  فهد ألفضل أداء خيري ألامير محمد بن جائزة عن  الثالثة التعريفية

 .أفضل للعمل الخيري املؤسس ي بالوطن العربي"

العمل بمستوى  رتقاءولا بلدنا في املؤسسات الخيرية  تحفيز لفرصة ناسبة هذه امل ستكون  ،بال شكو 

نحو املزيد  ساتهذه املؤس وتشجيع ،هم في أمس الحاجة لذلك ملناملقدمة وتجويد الخدمات  الخيري 

 .مهامها داءأ من املهنية ولاحترافية في

ممثالت وممثلي الجمعيات املشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية  أشكر أن  دأو  أيضا، وبهذه املناسبة

من منهم القادمين وخاصة من وطننا العزيز مختلفة هم عناء التنقل من مناطق تحمللاجتماعية على 

 اليات هذه الندوة.لحضور فع النائيةاملناطق 
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 حضرات السيدات والسادة

ألاصيلة  تعكس عمق وعراقة ثقافة مجتمعاتنا العربيةيعتبر العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى  

الجمعيات الخيرية إلاسالمية باملغرب منذ العقد ألاول  لعبتوقد املتشبعة بقيم التآزر واملحبة وإلاخاء. 

تجسد  ،عديدةتأصيل هذه الثقافة من خالل أشكال تضامنية مجال  رياديا فيمن القرن املاض ي دورا 

استجابة  ،املنحدرين من ألاوساط الفقيرةألشخاص والتكفل با توفير مختلف أوجه الرعايةذلك في 

 .آنذاك أملتها قساوة الظروف لاقتصادية ولاجتماعيةحة مل تالحتياجا

دني نحو رغبة في لارتقاء بهذا السلوك امل ،ألاخيرين خالل العقدين ،بالعمل الخيري  وقد ازداد لاهتمام

 اجتماعية للقربمؤسسات إحداث عبر  مستويات تراعى فيها حقوق وكرامة املواطنين املتكفل بهم

 تترجمو  ،داءية تحقق النجاعة في ألا تعتمد آليات تدبير  ،تتوفر فيها الشروط ألاساسية لالستقبال

بقضايا التكفل وإلادماج و  طوير مفهوم الرعاية لاجتماعية ببالدنابضرورة تهتمام امللكي السامي لا 

 .السوسيو اقتصادي للفئات التي تعيش في وضعية فقر وهشاشةو 

في  كل من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن دور الرافعةلعبت قد و 

تستجيب للمعايير  ت الرعاية لاجتماعيةمؤسساإحداث جيل جديد من  اللتجسيد هذا املبتغى من خ

 .إلادماج لاجتماعيوالحماية والوقاية الرعاية و في مجال  القانونية

خدمات ال مستوى  الرفع منفضل كبير في  هاوتدبير لقانون املنظم لشروط فتح تلك املؤسسات ل أن كما

جودة وإيواءهم أو من حيث هم ، سواء من حيث ظروف استقباللألشخاص املتكفل بهماملقدمة 

 .املقدمة لهم الخدمات

 

 حضرات السيدات والسادة 

الرعاية بلنهوض ا في مجال ية لاجتماعيةمالتضامن واملرأة وألاسرة والتن لوزارةللمهام املوكولة  نظرا

ر في تدبيمحوري ملجتمع املدني كشريك يضطلع بها ادوار الدستورية التي ألا وانطالقا من  ،لاجتماعية
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القضاء على مختلف الظواهر السلبية التي تعيق مجهودات الدولة الرامية  ومساهمته في الشأن العام

مجموعة  وتنفيذ إعداد ،وفق منهجية تشاركية تم، إلى القضاء على مظاهر العجز وإلاقصاء والتهميش

 إعاقة عيةوض في ألاشخاص بحقوق  لنهوضوا الطفولة حمايةتهم  العمومية السياساتالبرامج و من 

تحسين الظروف و  بين الجنسين وتكافئ الفرص ملساواةا مبدأ تحقيقو ية ألاشخاص املسنين اورع

 .لاقتصادية للنساء في وضعية صعبة

، ذلك وترقيته تنظيم العمل الخيري لمدخال أساسيا و إطارا مرجعيا  العموميةهذه السياسات تشكل و 

ال تدخر ( لاجتماعية التنمية ووكالة الوطني التعاون  مؤسسةأن الوزارة وبمعية مؤسساتها العمومية )

 تقوية قدراتتستهدف برامج و  عبر مشاريع، تحسين خدمات مؤسسات الرعاية لاجتماعيةل جهدا

وإعداد دفاتر تحمالت خاصة ببعض الفئات املتكفل بها وبرتوكوالت بها ومواكبتهم  لاجتماعيينالعاملين 

كل ذلك من شأنه أن ، حديثة في مجال التدبير لياتآوتوفير دالئل و  التكفل بالغير ومشروع املؤسسة

 يوافقما م، ري بناء هادف وممؤسسخيعمل   إلىيرقى بمستوى العمل الخيري من النمط التقليدي 

 ".ينحو مستقبل أفضل للعمل الخيري املؤسس ي بالوطن العرب الندوة "هذه  شعار 

 

 حضرات السيدات والسادة 

التضامن  بثقافةالنهوض تنمية وطننا العربي، لن يتأتى إال بالتي تعوق  ختالالت املجتمعيةلا معالجة إن 

بلداننا صحوة كبيرة في املجتمع املدني الذي أضحى يشكل اليوم  جمعياتوتقوية دور  الخيري العمل و 

بيلة نملا يقوم به من مهام تنموية اقتصادية وإنسانية  ونسقا بنيويا داخل مجتمعاتنا العربية

مواطنات للتحقيق لاندماج لاجتماعي ولاقتصادي في  ؤسساتاملباقي  ومساهمته أيضا إلى جانب

 وتوفير لاستقرار النفس ي واملادي لهم. املعيش ي اهمتحسين مستو و  واملواطنين

هي فرصة ليس من أجل إبراز قدرات الجمعيات املعرفية املتميزة في وطننا العربي هذه املبادرة إن 

بل هو أيضا اعتراف ملا تسديه هذه  فحسب، في تدبير املؤسسات التي يشرفون عليهابداعية وإلا 
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الشعور املواطنين تذكي لدى كما أنها  الجمعيات من خدمات جليلة لفائدة شرائح واسعة من مجتمعنا،

إلاحساس والتضامن والتماسك لنهوض بقيم بأهمية لانخراط في العمل الخيري ومساهمتهم في ا

 النتماء للوطن. با

 

  ل أشغال هذا اللقاء بالنجاح.لوفي ألاخير أدعو هللا أن تك

 

 وبركاته. تعالى والسالم عليكم ورحمة هللا

 


